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ATA Nº 020/2019 – 17ª SESSÃO ORDINÁRIA – 18/JUNHO/2019 – Ao decimo 

oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a decima sétima Sessão Ordinária, do 

segundo ano da sétima legislatura, com a presença de todos vereadores.  Nesse 

momento o Presidente Mateus Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas 

SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PDT/ PTB / MDB / PT / PRB. 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver.  Rodrigo Aveiro / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. 

Leonardo Vieira / Ver. Paulo Vargas / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Ildo Maciel da Luz / 

Ver. Antônio Alves / Ver. Mateus Marcon /Ver. José Rosales / Ver. Renato Machado e 

Ver. Guilherme Motta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Mateus Marcon / Ver. 

Alexsandro Ávila / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Leonardo 

Vieira / Ver. José Rosales / Ver. Guilherme Mota / Ver. Renato Machado / Ver. Rodrigo 

Aveiro / Ver. Antônio Alves e Ver. Paulo Vargas. EXPEDIENTE:  Foi feita a leitura do 

Boletim nº 020/19.  Ver Alexsandro solicitou a inclusão de Requerimento – Acatado. 

Ver. Renato solicitou a inclusão de um requerimento – Acatado.  Ver. José Rosales 

solicitou a inclusão de um requerimento oral no sentido que o Proj. Lei 023/19 fosse 

incluído na Ordem do Dia. Acatado. GRANDE EXPEDIENTE: Destinado para 

entrega do Título de Cidadão Nova Santa-ritense ao Sr. Manoel Branco da Silveira, 

conforme Decreto Legislativo nº 001/19. Ver. Leonardo - Gostaria de saudar todos 

presentes, principalmente a família do seu Basílio. Parabenizar o Guilherme pela 

importante moção de cidadão Santa-ritense. E de certa forma a gente sempre acaba 

conhecendo as pessoas e eu tive contato através da Rose, quando eu vim morar em 

Santa Rita que eu trabalhei na antiga Selena a Rose era enfermeira lá. Então fiz uma boa 

amizade, a Rose é uma pessoa fora de série, uma grande amiga. Jovens na época, 

trocávamos muita ideia, a Rosa sempre nos aconselhando. Então seu Basílio, o senhor 

através da Rose, tenho certeza que o senhor fez um excelente trabalho com os outros 

dois filhos né, os seus netos, bisnetos que agora vem por aí. Que Deus possa lhe dar 

muita saúde para poder acompanhar o desenvolvimento e o crescimento tanto espiritual 

como caráter dessas gerações que estão vindo aí. Que o senhor possa estar sempre aí. E 

também lhe desejar saúde com vida longa, que o senhor possa desenvolver esse trabalho 

que o senhor vem sempre desenvolvendo na cidade, contribuindo. Porquê como diz, os 

necessitados vêm ao seu encontro. Então lhe desejo tudo de bom e vida longa a todos 

nós.  

Ver. Paulinho - É uma honra para a bancada do PTB fazer uma homenagem a pedido do 

vereador Guilherme. Uma pessoa tão ilustre que tanto contribuiu e está contribuindo 

com Nova Santa Rita. Um homem sem história não vale nada e o senhor é um homem 

de riquíssimas histórias. O senhor propagou e está propagando através da sua instituição 

uma palavra que está amortizada, que é a palavra do amor. A palavra da solidariedade. O 

senhor tem se feito presente nos lares de muitas pessoas quando o senhor faz aquilo que 

Deus lhe deu como legado. Que foi a sua religiosidade e a sua fé. Tem demonstrado 

desde 1942, desde seu nascimento, que veio com intuito de servir. E assim tem sido. 

Nós nos sentimos muito lisonjeados em poder agracia-lo através dessa moção do 

vereador Guilherme, diante de tamanha importância que o senhor tem para nós, como 

pessoa, como ser humano e como um líder religioso dentro da nossa comunidade. Uma 

família bonita, uma família que nasceu e se criou em Nova Santa Rita e estão aí hoje. 

Diga-se de passagem, todos nós somos a sua família. Assim nós nos comportamos 

diante uma liderança religiosa que nem o senhor. Muito obrigado por fazer parte das 

nossas vidas. Muito obrigado de coração. A bancada do PTB lhe agracia com abraço 

fraterno depois da fala de todos vereadores. Ver. Antonio - Saudou a todos. Eu tenho 

pouco conhecimento do seu trabalho, mas vemos que agrega uma grande parte da nossa 
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comunidade e acompanhei a leitura do relatório. Entendemos o seu trabalho e gostaria 

de parabenizar a família do senhor. O senhor como pessoa é exemplar e que Deus 

continue iluminando e abençoando todos que estão com o senhor. Meus parabéns. Ver. 

José Rosales - Saudou a todos. É um momento importante para nós fazermos essa 

homenagem. Quando o vereador Guilherme propôs a homenagem, antes disso ele me 

perguntava quem era o seu Manoel Branco. Pois é o seu Basílio. A gente conhece a 

história do seu Basílio e quero parabenizar o senhor, a sua família de sangue, a família 

de religião e dizer que nós da bancada do PT, fazer essa homenagem ao senhor, é um 

momento que fica difícil. A gente conhece a sua história. Eu quase menino vim para 

essa cidade e já ouvia falar no seu Basílio que trabalhava na Matarazo. E venho 

acompanhando o trabalho que o senhor faz dentro da religião em beneficio as pessoas. É 

importante termos esse conhecimento que tem pessoas que não se importam e não 

pensam em ganhar dinheiro. Pensam em ajudar as pessoas, fazer o bem para as pessoas. 

Quantas e quantas pessoas passaram pela sua casa de religião buscando acolhimento, 

buscando o tratamento espiritual para melhorar a sua saúde. Não tem palavras para lhe 

agradecer por tanto bem que o senhor fez pelo povo de Nova Santa Rita. E como diz no 

texto apresentado, não só para o povo de Nova Santa Rita, vai além. Quantas e quantas 

pessoas vem de outra cidade buscar o seu apoio. Quero lhe desejar muita saúde, muita 

paz e vida longa fazendo esse trabalho que o senhor faz. É muito merecida essa 

homenagem. Parabéns vereador Guilherme. Ver. Guilherme - Saudou todos. Falo em 

meu nome e em nome da bancada do MDB junto do meu colega vereador Gugu. E 

também fazendo uma saudação especial ao secretário Brayan que foi um dos 

idealizadores juntos comigo desta homenagem. O orgulho dos pequenos consiste em 

falar de si próprio. O dos grandes em nunca falar de si mesmo. O silencio do seu Basílio 

fala muito mais do que qualquer discurso que nós podemos dar aqui nessa casa. A 

importância de reconhecer aqueles que fizeram bem para o município, aqueles que 

tiveram uma vida honrosa, ela se faz necessária aqui nesse poder porquê as próximas 

gerações precisam conhecer e precisam saber quem são as pessoas que são exemplo 

para nossa comunidade. Existe diversas honrarias que está casa pode dar, entretanto, a 

de título de cidadão Santa-ritense é a honraria máxima. É o título mais importante que 

alguma pessoa honrada pode receber. E o senhor tem muita honra seu Basílio. Mas há 

de se fazer justiça. Pois grande homem que o senhor é, não poderia eu aqui deixar de 

citar uma grande mulher que sempre caminhou ao seu lado. A dona Niversi que está 

aqui do lado, ajudou a criar os filhos, ajudou a cuidar da casa e ajudou certamente o 

senhor a espalhar muita bondade pela nossa cidade. A grandeza, dizia Aristóteles, não 

consiste em receber as honras, mas sim merece-las e o senhor merece muito. Pois um 

homem de infância pobre, humilde, lá da Ilha da Pitada, antiga ilha dos Mariantes, que 

constituiu família. Uma família linda, honrada, unida e que se ama. Tem sim que 

receber as honras, um homem trabalhador, vô de um menino que eu tenho como um 

filho, que é o Natan. Que trabalha todo dia comigo. Aliás, por falar em filho, eu vejo 

que o senhor tem muito mais que três filhos. Todos os filhos que estão rindo, alguns 

com os olhos marejados, chorando, estão transbordando de alegria, pois estão vendo 

alguém que merece ser homenageado. É sua base religiosa. É o centro espírita de 

umbanda, Cacique Flecheiro das Matas. Desejo a todos vocês aqui muito axé, muitas 

bençãos de Deus e toda energia positiva que tenha na natureza. As maiores almas, seu 

Basílio, são tão capazes dos maiores vícios e das maiores virtudes. O seu maior vicio foi 

a bondade. E sua maior virtude foi ter honrado a família, a religião e a sua vida. Poderia 

encerrar lhe dando os parabéns, mas eu prefiro um pouco além. Prefiro encerrar com os 

poderes que essa casa tem dizendo, em nome do povo de Nova Santa Rita, o nosso 

muito obrigado. Roselaine da Silveira dos Santos - É uma honra muito grande ser 
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porta voz em um dia como esse, não tem coisa melhor no mundo do que a gente poder 

agradecer de vim numa família de sangue, enquanto a doutrina espírita nós escolhemos 

a família a que viemos. E eu escolhi vim na família do Basílio. Não só na família de 

sangue como na família religiosa, estamos lado a lado com ele. Depois que ele teve de 

uma única vez três AVC, com a graça de Deus e espiritualidade ele está hoje aqui. E a 

nossa religião, Umbanda, é uma religião que acolhe todos e tudo que tem por objetivo, a 

pratica da caridade. E esse legado, ele está nos transmitindo para que nós enquanto 

família, eu sendo a mais velha, ajudando a conduzir essa espiritualidade, no dia de hoje 

venho então agradecer todos que estão presentes, a minha família toda. Agradecer pelo 

pai que é. Agradecer a minha mãe, ombro a ombro junto e a gente teve que abrir mão 

muitas vezes da presença dele para ele atender na época em Morretes. Nós não tínhamos 

nem uma assistência de saúde, o pai não tinha hora do dia e nem da noite. Do dia 

enquanto trabalhava era respeitado, porem fora desse horário quando pediam ajuda dele, 

ele ia atender as pessoas em casa. Sem ter carro, sem ter condições de chegar até lá, ia 

do jeito que dava. A gente repartiu um pai a vida inteira com todos e até o dia de hoje 

apesar das limitações dele, continua fiel dando exemplo de superação em fazer o bem ao 

próximo. Sem visar lucro, porque ele é um trabalhador, aposentado e a nossa casa não 

visa lucro. Não importa as diferenças que existem no mundo todos somos irmãos 

perante Deus. E assim a gente se considera, assim a gente segue. No dia de hoje eu 

agradeço por todos que vieram prestigiar minha família. Guilherme, impossível a gente 

deixar de fazer um agradecimento especial. Tu sendo uma pessoa jovem, mas eu tenho 

certeza que teus pais também passaram tudo isso que já é dos teus avós. São pessoas 

religiosas também, sabem da importância da religião nas nossas vidas. Não tem como 

não te agradecer de coração pela lembrança. Muito obrigada a todos vocês, muito 

obrigada por conceder, mais do que nunca e obrigada Nova Santa Rita. Afinal de contas 

nos acolheu.COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Alex – Saudou todos. Eu 

venho mais uma vez falar sobre o aparelho DEA, o aparelho de salvar vidas da 

ambulância. Eu acho que esse vereador deve ser louco ou os vereadores da base do 

governo, o executivo, não escutam. A emenda que esse vereador trouxe de 125 mil para 

custeio na área da saúde, eu não sei o que foi feito. Por que não conseguiram comprar 

um DEA. O aparelho de choque para reanimar a pessoa. Faz mais de mês que a 

ambulância de Santa Rita está sem o aparelho. Uma carreta tombou quinta-feira de noite 

na entrada da Santa e o motorista da carreta infartou. A ambulância foi socorrer e não 

tinha o aparelho para salvar a vida. Tiveram que trazer ele até o posto e ali no posto 

fizeram o procedimento. E ele veio a óbito. Mas se tivesse o aparelho que eu venho 

falando e falando e os vereadores da base do governo que defendem essa administração 

não escutam. E aí ficam com uma cara de tacho, mas na hora de ir lá e bater na porta da 

prefeita que eles defendem e dizer para ela que é de grande urgência que compre esse 

DEA. Isso eles não fazem. Os socorristas continuam só com o macacão, só com uma 

bota. Eu vi uma promessa na live, que já tinham feito as medidas para entregar para eles, 

mas eles continuam do mesmo jeito. E agora pior, esse vereador de tanto falar perderam 

uma vida. Com 40 e poucos anos. Por que a ambulância do nosso município não tem 

esse aparelho. E já foi falado várias vezes nessa tribuna. O que mais ter que se fazer? 

Vai ter que vir a óbito uma criança? Ou um familiar de vocês? Por que isso pode 

acontecer com qualquer um. Foi com esse pai de família. Mas pode ser com qualquer 

cidadão. O que fizeram com 125 mil desse vereador que trouxe para o custeio da saúde? 

Como que na hora de defender ela, vão lá defendem e brigam, sai agarrado na foto? 

Foram um monte de papagaio de pirata lá tirar foto no centro da saúde, para contratar 

um pediatra na parte da tarde. Que isso é uma obrigação desde o primeiro dia que ela 

assumiu. Mas o posto continua sem. No tempo do Chico Brandão era ruim, mas tinha 
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pediatra no posto de saúde. Hoje com 141 milhões não tem pediatra no posto de saúde. 

Estou mentindo? Pisam no servidor. Vão a Porto Alegre apoiar a manifestação e a greve 

da educação, mas o nosso município tira do servidor. Que mundo é esse? Eu fico 

envergonhado. Mas espero mais uma vez que esses vereadores que tem a cara de pau de 

vir aqui defender, amanhã 8hr da manhã batam lá no secretario que não sabe nada dessa 

pasta e cobrem dele. Mas cobrem de verdade. Doa a quem doer, é assim que tem que ser. 

Uma vida foi perdida, quantas vão ter que ser ainda? Ver. José Rosales – Saudou a 

todos. É verdade sim e aqui não tem papagaio de pirata. Acho que o vereador tem todo 

direito de ir visitar as obras que a nossa administração está fazendo. São muitas obras, é 

por isso que tem muitas fotos. Com certeza outros vereadores também vão visitar alguns 

para criticar. Nosso centro de saúde está sendo construído e é para fazer economia para 

nosso município. É para melhorar para nossa comunidade. É por isso que nós estamos 

fazendo obras. E não foi contratado um pediatra para duas tardes, tem que procurar as 

informações. Na verdade, foi contratado uma pediatra para atender cinco manhãs. É 

mais do que o dobro do que o vereador citou aqui. É verdade sim que precisa fazer 

muito mais pela saúde, pela educação, mas é preciso lutar pelos nossos direitos. Nós 

apoiamos a greve, nós estávamos lá e não é só educação. São os cortes que esse governo 

fez e quer acabar com a nossa aposentadoria. Isto é a verdade. Teve em Santa Rita 

também, Canoas, onde inclusive a repressão veio. Governo repressor que não quer que 

os trabalhadores lutem pelos seus direitos. Quer fazer uma reforma da previdência para 

acabar com a aposentadoria e enriquecer mais os banqueiros. Já falei aqui e vou falar 

quantas vezes for preciso, para defender o direito dos trabalhadores. Eu estou sempre do 

lado do trabalhador. O nosso mandato está do lado dos trabalhadores e sempre vamos 

estar. ORDEM DO DIA: Requerimentos do Ver. José Rosales – No sentido que seja 

incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da presente data o Projeto de Lei nº 

023/19, de origem Executiva. O qual “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação 

de credito até o valor de R$ 4.300.000,00 com a Caixa Econômica Federal”. Acatado.  

No sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da Presente Data, 

o PROJ. DE LEI Nº 017/19, de Origem Executiva, o qual “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a aprovar o condomínio residencial de lotes de 20 (vinte) HA.” Acatado: 

PROCESSO Nº 930/2019: PROJ. DE LEI Nº 023/2019 – De autoria do Poder 

Executivo – Autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar operação de crédito até 

o valor de R$ 4.300.000,00 com a Caixa Econômica Federal. Ver. Jocelino solicitou o 

pedido de vistas. Aprovado por 6 X 4. PROCESSO Nº 713/19: PROJ. DE LEI Nº 

017/2019 – autoriza o Poder Executivo Municipal a aprovar o Condomínio Residencial 

de Lotes de 20 (vinte) HÁ. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 493/19: PROJ.  

LEI Nº 014/19 – Dá o nome de “Floriano Max Kerber” à Rua “A” do Loteamento 

Primavera, bairro Centro, no Município de Nova Santa Rita/RS. Aprovado por 

unanimidade. INDICAÇÕES:  Ver. Antônio - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a colocação de um toldo de acesso e proteção da chuva, entre o 

corredor central e a quadra esportiva da Escola Municipal Tiradentes, bairro Caju. 

Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a colocação de uma parada de ônibus com abrigo na Rua Volta 

Grande, esquina com a Rua Modesto Antônio Nunes, sentido Centro/bairro, 

Comunidade Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No 

sentido de que a Corsan efetue a colocação de um cano da rede de esgoto pluvial que foi 

retirado pela mesma quando feita a instalação da rede de água na Rua dos Bloedow, em 

frente ao nº 725, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No 

sentido de que a secretaria competente efetue a desobstrução e limpeza da boca de lobo, 

bueiro e canos na esquina da Estrada Boqueirão com a Rua “A”, Loteamento Maria José, 
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bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente 

efetue a troca da parada de ônibus localizada na Estrada dos Bloedow, próximo à Rua 

Modesto Nunes, Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Rodrigo - No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de fornecer 

passe livre a todos os alunos das escolas municipais. Aprovada por unanimidade. No 

sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de instalar câmeras de 

vigilância nas proximidades das escolas municipais. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Paulo - No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade do Município 

providenciar o calçamento dos passeios públicos (calçadas) em todas as ruas já 

pavimentadas e cobrar dos proprietários juntamente com o IPTU. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a  secretaria  competente  efetue o rebaixamento de 

todos os passeios públicos e construa rampas de acesso nas esquinas das ruas e em todos 

os locais onde há faixa de segurança para travessia de pedestres, em cumprimento à Lei 

Federal nº 10.098/2000, que dispõe sobre acessibilidade das pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que 

a secretaria competente efetue o conserto do asfalto no trevo da Califórnia, sentido 

bairro/Centro e Centro/bairro. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de que 

a secretaria competente efetue limpeza na entrada da Rua Hermes Viana, bairro Berto 

Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a instalação de ponto de parada (abrigo) da Brigada Militar, no 

cruzamento da Estrada do Itapuí, Estrada do Caju, Estrada Porto da Farinha e Estrada 

dos Pires, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a colocação de lombada transversal na Rua “G”, próximo ao nº 47, 

no Condomínio Parque das Rosas, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. MOÇÃO: 

Moção Nº008 - Em   homenagem   à   Associação   das    Entidades Tradicionalistas de 

Nova Santa Rita – AETNSR, pela passagem dos seus 10 anos de fundação, a ser 

comemorado no dia 20 de julho de 2019. Solicita que a referida homenagem seja 

realizada durante a Sessão Ordinária prevista para o dia 23 de julho de 2019.  PAUTA: 

PROCESSO Nº 876/19: PROJ.  LEI Nº 021/19   –   De autoria do   Poder Executivo - 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no valor R$ 86.900,00. 

Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 877/19: PROJ.   LEI Nº 022/19   –   De autoria do   

Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 778/19: PROJ.  LEI Nº 025/19 – De 

autoria do Vereador José Rosales - Dá nome ao Beco I, que dá acesso à Av. Santa Rita 

ao Caju, bairro Floresta, passando oficialmente a ser denominada “Normy da Costa 

Viegas”. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 812/19: PROJ.  LEI Nº 020/19   –   De 

autoria do   Poder Executivo - Institui o Plano Diretor Municipal de Mobilidade Urbana 

do Município de Nova Santa Rita – PLANMOB e dá outras providências. Dada a 2ª 

pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex – Vou ser objetivo ao líder da bancada, 

vereador suplente Zé Rosales. Quando eu o vejo vir na tribuna e dizer que nenhum 

direito a menos. Quando eu vejo as crianças do município sem a micro escolar. No Caju 

foi retirado a micro das crianças. Lá na COOPAN, na rua Santa Clara, do lado, também 

tem 16 crianças implorando transporte. E a secretaria, vizinha, vê a situação das 

crianças e não se mexe para ajudar aquelas mães. Tiveram que vir no conselho tutelar 

chorar para as conselheiras pedindo ajuda. Isso é uma boa administração? Eu não 

gostaria de vir aqui reclamar, mas vejo essas crianças passando trabalho. Quando eu falo 

na educação, foi tirado a insalubridade daquelas atendentes de creche, que sempre 

tiveram. Essa administração que diz nenhum direito a menos, foi lá e tirou 20%. Agora 

também não satisfeita, foi lá e tirou da saúde e ainda tirou a insalubridade daqueles 

funcionários do posto de saúde que se dedicam ao máximo. Olhem as condições que 
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eles têm para trabalhar, para salva vidas. Faz um mês que esse loco desse vereador está 

falando que está faltando o DEA na ambulância, onde teve um óbito quando esse 

socorrista poderia ter salvado a vida dele, se tivesse o DEA. Mas os vereadores da base 

do governo, principalmente o suplente, diz que está muito bem. E aí quando eu chamo 

de papagaio de pirata, esse vereador é contra. Contra por que? Por que não tem uma sala 

de raio-x, não tem uma sala de laboratório. Explica no que vai melhorar a vida do 

cidadão? Se nem o servidor está sendo reconhecido. Vejo a prefeita descontar aqueles 

dias de manifestação da greve, mas vi os mesmos agarrado nela fazendo manifestação 

em Porto Alegre. Com um salário superior. Foram descontados? Não, esses não foram 

descontados. Tudo nós dependemos do município de Canoas. O Chico Brandão não fez 

por merecer e não se reelegeu. Agora, trabalhava com uma arrecadação de 45 milhões, 

hoje essa arrecadação é de 141 milhões. Me diz, o que mudou? E ainda tem vereador 

que diz que eu estou mentindo. Não estou vendo avanço nenhum favorecendo a 

comunidade. Fizeram melhorias no paradão, gastaram uma boa de uma verba e aquele 

pessoal ficou sem banheiro no paradão. Que tinha, era precário sim, mas tinha. Hoje não 

tem. Ver. Leonardo – Saudou todos. Me preocupo muito com a questão da educação, 

estou vendo sendo feito os investimentos em segurança, hoje se fala muito em 

corrupção, mas não se fala em educação, em investimento para gerar emprego. Eu penso 

que uma coisa puxa a outra, um país que não tem educação e não tem emprego, vai 

gerar insegurança, roubos, marginalidade e corrupção que é o que mais estamos vendo 

hoje. O que me aborrece é que se fala em corrupção, mas não se fecha essa torneira. Nós 

temos gente apontando o dedo e o povo aqui em baixo trabalhando e se virando, 

pagando seus impostos, fazendo suas contribuições, sendo cortado seus direitos para 

manter esse roubo todo aí. Temos que inverter essa situação, passas a investir em 

educação e trabalho, porque como diz a Malala, um livro, uma caneta, uma criança e um 

professor podem mudar o mundo. E eu acredito que esse é um investimento barato. Por 

que eu costumo brincar que eu sou do tempo que casar com um professor era dar o 

golpe do baú. Tempos atrás, o professor era o profissional melhor remunerado do setor 

público, hoje é o contrário. Ganha pouco, tem que se desdobrar, trabalhar de manhã, 

tarde e noite, leva serviço para casa. É um profissional desvalorizado. Penso que esse 

sim deveria ser motivado e investido em cima dele. Não tendo o investimento em 

educação, se vê alunos atirando classe em professor, nada acontece. Educação vem de 

casa, a escola do conhecimento. Conhecimento emancipa o homem. A educação é o 

princípio para podermos mudar a sociedade e por consequência nossa nação. Ver, José 

Rosales – Quero colocar o convite para amanhã dia 19, reunião na escola Homero Fraga, 

sobre segurança e cidadania as 19hr. Convido a comunidade, convido os vereadores. E a 

questão que foi falado aqui da insalubridade dos trabalhadores, eu quero dizer que quem 

tem direito e fui lá e defendi, quem tem dinheiro tem que ganhar. Agora, eu não sou 

perito e nenhum vereador é perito aqui para analisar as condições de trabalho. Por isso 

foi encaminhado para uma nova perícia para definir qual o grau de insalubridade e se 

tem insalubridade. Não é nós que vamos definir isso. Se tem direito ou não. Tem muitas 

obras no nosso município e algumas paradas, é verdade, porquê os recursos estão 

trancados lá em Brasília. A gente trabalha em conjunto e é preciso buscar os recursos. 

Nos prometeram que em breve seja destrancado e nós estamos aguardando. E é verdade 

vereador Leonardo, tem muitos que falam dos corruptos, mas são mais corruptos. Agora 

está começando a vir à tona algumas coisas que ninguém fala. A questão do ministro 

Sérgio moro, não vejo ninguém falar, mas é preciso apurar se esse vazamento é verídico. 

Inclusive nos parece que já foi pedido o afastamento dele do ministério. Mas se fala em 

livros, eu concordo contigo. No dia 13 estive no segundo encontro de mães e pais de 

autistas, tinha vários professores e palestrantes da associação de Canoas aqui na 
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academia de saúde, Orlei Nunes, e foi um belo trabalho que está sendo feito para essas 

crianças que precisam do atendimento. Inclusive apresentei um projeto que em breve 

será votado. Ver. Guilherme – Saudou todos. Venho falar de segurança. Mas antes de 

falar de segurança temos que entender o que é competência. Competência é o ato de 

quem deve fazer determinada ação. Nossa constituição estabelece a competência de 

segurança federal, estadual e municipal. Sendo que a segurança pública é de 

competência estadual, sendo o município responsável por assessoramento e cooperação 

nos sistemas de segurança. Se não me engano o artigo diz assim. Entretanto, e já 

falando dos avanços aqui na cidade, que as medidas de segurança através do extinto 

GGI, hoje absorvido pela secretaria de indústria e comercio do secretário Rodrigo 

Batistella. Foram criados núcleos de segurança, onde a comunidade é ouvida sobre as 

demandas e necessidades referente a segurança. Foi criado no município o 

videomonitoramento, onde câmeras monitoram o município e possíveis roubos, 

ilegalidades, enfim. São captadas auxiliando a polícia civil no processo de investigação. 

Foram compradas viaturas, foi alugado junto de uma forte articulação na época com o 

ex-governador Sartori, o novo prédio da polícia civil. Onde o município atuou com 

doação de ar condicionados, ajudou na infraestrutura da polícia civil e por que está 

fechado no final de semana? Por uma questão administrativa do estado. Ou alguém acha 

aqui que um prefeito vai ter capacidade, competência de dizer para abrir o quartel da 

polícia civil? Não. Isso é competência privativa hoje do secretário de estado, do atual e 

vice-governador, delegado Ranolfo. Ele que é o responsável pelos fechamentos e 

aberturas de novas delegacias. Aliás, todo mundo sabe que por uma questão de 

economicidade, eu concordo com o delegado. A polícia civil que não é ostensiva, que 

faz apenas processo de investigação, de boletins, ela tem que durante a madrugada ter 

uma região centralizada e absorver os outros municípios. Porque se não tu imaginas, o 

estado já se encontra numa situação precária tendo que pagar ainda mais pessoas. 

Quanto a brigada, nenhum quartel de brigada atende cidadão de balcão, vamos combinar. 

O quartel da brigada que está hoje situado no bairro pedreira, aliás, situado ali por 

questão estratégica do comando maior da brigada que teve apoio do município com toda 

engenharia paga pelo município e a obra paga pelo dono da 3SB se não me engano, está 

ali por questão estratégica. Jamais alguém vai bater na brigada no balcão “quero ser 

atendido porque estou sendo assaltado”, claro que não. A brigada é ostensiva, ela atende 

chamada de celular, enfim, é assim que funciona. E se hoje aqui existe o 

videomonitoramento é porque o serviço de inteligência da brigada atuou e entendeu que 

aquele era o melhor local. O novo batalhão dos bombeiros que foi reerguido aqui na 

nossa cidade, aonde o secretário de estado veio aqui, a guarda patrimonial, seu pai 

vereador que junto com a bancada gaúcha, junto com Márcio Biolchi, junto com o 

Pompeu, toda bancada gaúcha que se uniu a emenda para segurança que propiciou entre 

outras infraestruturas, coletes balísticos e armas aqui para os nossos policiais de Nova 

Santa Rita. Os índices de criminalidade, sabemos que vivemos hoje numa sociedade 

muito violenta, entretanto, o comando vem aqui e diz que os índices em Nova Santa 

Rita diminuíram em função do assessoramento e elogia a atuação do secretário Rodrigo 

que tem conduzido muito bem a pasta. Eu acredito que tem muito a melhorar na 

segurança, mas também não podemos dizer que não há segurança aqui no município. 

Aliás, eu sei que muitos aqui vão querer ser prefeito dessa cidade, mas para ser prefeito 

não adianta só falar bonito, falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Precisa medida 

dura e muitas vezes fazer aquilo que a comunidade não entende. Ver. Renato – Saudou 

todos. O que me traz aqui é que as vezes na vida pública tem dois pesos e duas medidas. 

As vezes o que é bom para mim não é bom para os outros e vice-versa. Eu participei da 

reunião do sindicato na sexta-feira passada, anterior a greve, que iriam acompanhar a 
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greve novamente no município onde só cinco pessoas se manifestaram. Dizendo que 

participariam se houvesse greve. Por que disso? Pela mordaça que o servidor público foi 

usado quando teve aquela greve geral, depois tiveram greve contra o poder executivo e 

aí sim vem a represália e no final do mês de maio vários servidores receberam o se 

contracheque com um amargo desconto daqueles dias de greve que participaram. Então 

quando há greve em prol do governo municipal está tudo correto, quando é para fazer 

contra o governo municipal é outro peso e outra medida. E prova disso que na reunião 

do sindicato não querem saber de greve porque já foram sacrificados e estão perdendo 

seus dias trabalhados. Gostaria de parabenizar os seis vereadores que votaram nesse 

importante projeto que tentaram nos colocar goela abaixo, mas não conseguiram. Ainda 

tem vereadores nessa casa que merecem meu respeito. Que vão dar oportunidade para 

cada vereador avaliar e eu quero te pedir presidente, sei que tu és parceiro nisso, porque 

hoje tu desta prova disso trazendo o proprietário do condomínio para que possamos 

saber no que estamos votando. E aprovamos sem polemica nenhuma o projeto porque é 

um projeto bom para a cidade. E esse projeto que pede autorização para fazer um 

empréstimo de quatro milhões e trezentos. É um projeto que vai suprimir aquela lei de 

2017 13/91 naquela polemica onde a bancado do PTB votou contra porque não foi 

fornecido para nós de que forma seria feito o pagamento, qual o tipo de carência, porque 

ano que vem tem eleição e vai trocar a administração. Queremos saber quem vai pagar 

essa dívida, se tem ou não carência, para que possamos esclarecer. Não podemos vir 

aqui nessa casa, chegar com um projeto que entrou hoje e inúmeros vereador não 

tiveram a oportunidade de ler o projeto, já votar hoje. Vereador Gugu está de parabéns 

pelo pedido de vistas do projeto, porque é assim que se trabalha vereador. Com 

transparência. Agora muda a lei de 3 milhões e 500 para 4 milhões e 300. Nós queremos 

saber quem vai pagar a conta e de que forma. E nesse tempo dos 15 dias nós teremos 

tempo para saber. Porque nesse contrato tem que ter uma minuta, quando se faz 

empréstimo tem uma minuta, por que a minuta não veio junto no projeto? Que falta de 

respeito com os vereadores dessa casa. Para autorizar 4 milhões e 300 que ninguém sabe 

quem vai pagar. Ver. Rodrigo – Saudou todos. Eu nem ia vir na tribuna, mas com essa 

do pedido de vista, não pavimentar a rua N, Porto da Farinha e a 9 de novembro me caiu 

os butiás do bolso. Nós estamos aqui trabalhando para o povo. Essa reivindicação é 

antiga do bairro Berto Círio, onde as crianças, as mães, os pais, os alunos tem 

dificuldade em acessar a escola Paulo Freire também. Quando chove abre valas no meio 

das ruas, acaba levando aquela sujeira para a 11 de abril. Não sei se os vereadores estão 

transitando na cidade, mas eu ando muito. Percebo isso, acho que a necessidade da 11 

de abril, da 9 de dezembro também. O Porto da Farinha ano passado já votaram contra, 

não acredito que vão votar de novo agora também. Esse projeto já era para ter passado 

correndo. Algumas coisas que decepcionam muito a gente. Uma política mesquinha, 

baixa. Tem muita obra, posto revitalizado e ampliado, muitas escolas sendo 

revitalizadas e construídas. A própria UBS aqui do centro, fizemos uma visita agora 

como muitos vereadores também fazem. Fomos taxados como papagaios de pirata 

porque participamos ali da cerimônia de recepção da nova pediatra. Temos um centro de 

especialidades hoje com tanta coisa boa e tem que escutar vereador votando contra a 

construção da UBS no centro porque não tem sala de raio-x. Quando eles estiveram no 

governo, eles não quiseram a máquina de raio-x porque era uma emenda do PT. Me fala 

em Chico, um cara que destruiu a cidade, olha as avenidas, as ruas como são desse 

tamanho, não dá para estacionar mais. Os caras que não pensaram e nem planejaram 

uma cidade. Deixaram umas maquinas em cima de um toco na secretaria de obras. Não 

tinha nem caçamba para carregar brita para pôr nas estradas. Eles terceirizavam tudo, 

para estar mamando na teta, todo mundo se beneficiando. Chega a ser ridículo. Só ir no 
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parque Olmiro Brandão hoje. Olha o que é aquele parque ali, todo revitalizado. A 

quadra da escola lá também. Isso é só um pouco, tem muita coisa boa aí. Vamos 

trabalhar, vamos buscar projetos, vamos visitar as famílias nas comunidades. Olha o 

trabalho que está sendo feito pela secretaria de obras, tudo quanto é rua passando o rolo, 

chove vai abrir buraco, quantos anos o asfalto já está aí. Chove e vira uma panela, mas é 

normal, está sendo concertado. Um pouco do meu desabafo e descontentamento 

também. De vir para cá e ter que escutar as mesmas baboseiras sempre. Ainda ir para 

facebook e expor o salário do cara. Não precisa, vai lá no portal, entra lá. Esses caras 

mesmo que faz esse teatro, eles têm que dizer o quanto já pegaram de diária do 

município, para dar volta em Tapes, ir pescar, fazer sei lá o que.TRIBUNA POPULAR: 

Não Houve. O Presidente agradeceu a todos e com a proteção de Deus e em nome do 

povo de Nova Santa Rita, a senhor presidente encerrou a sessão às vinte horas e dez 

minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela 

Presidente e pelo vice-presidente. 
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